ROMAN IA
JUDETUL SALA.!
COMUNA BALAN
-PRIMARIA-

DISPOZITlA NR 222
din '2!J aprilie 2022
privind acordarea
Vasile

indemnizaţiei

lunare de însoţitor pentru persoana cu handicap grav Maghear

Primarul comunei Bălan,judeţul Sălaj,Pop Daniel;
Având în vcdcrc:ccrorea numitului Maghear Vasile nr. 1744/28.04 ?0?7, cu domiciliul în localitatea
Chcchiş ,nr.
comuna Bălan,precum şi adresa/acordul DJi A S P r Sălaj nr 9336/13.04.2022
înregistrată la noi la nr 1601/19.042022 prin care susnumitul solicită acordarea indcmnizatiei lunare
de însotitor fiind persoană cu handicap grav cu asistent personal potrivit certificatului de încadrare în
grad de handicap nr.61667/13.04.2022,emis de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu
Handicap din localitatea Zalăujudetul Salaj.
Văzând prevederile art.42,al:n.(4,5,6)din Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea
persoanelor adulte cu handicap,coroborat cu art.26 din Normele Metodologice de aplicare a Legii
nr.448/2006 aprobate prin H.G.nr 286/2017,precum si ale art.155,alin (1) ,lit. "d" ,coroborat cu art
l55,alin.(5)lit. ,,c" din O.U.G. nr.57/2019,privind codul administrativ;
In temeiul art. I 96,alin.(1 ),lit. "b" din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României
nr.57/03.07.2019,privind Codul administrativ

(

DISPUNE:

(

Art.(!). Începând cu data de 1 mai 2022.se acordă indemnizaţia lunară de însotitor
pentru numitul Maghear Vasile având C.N.P
domiciliat în localitatea Chechiş,
nr
,comuna Bălan ,persoană cu handicap de gradul !,în cuantum de 1524 lei/Jună,pe perioada de
valabilitate a certificatului de handicap eliberat de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu
Handicap.
Art.2. Cu ducerea la indeplinire se incredinteaza funcţionarul din cadrul
compartimentului de prestaţii şi servicii sociale si contabilitate din cadrul primariei.
Art.3. Prezenta dispozitie se comunica la:
-Instituţia prefectului judetului Salaj, Serviciul juridic si contencios administrativ ;
-d-lui Maghear Vasile;
-compartimentul contabilitate ;
-inspectorul -asistent social ;
-dosarul cu dispozitii .
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CONTRASEMNEAZĂ

Secretarul general al comunei
Avram Sebastian Vasile

